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CONTRATO Nº 046-02/2018 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICIPIO DE COLINAS, pessoa jurídica de 

Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº 94.706.140/0001-23, com sede na Rua Olavo Bilac, 370, Centro, 

Colinas, RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. SANDRO RANIERI HERRMANN, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 495.546.110-72, RG nº 

8028135393, doravante denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa NIVALDO 

BERGJOHANN-ME, inscrita no CNPJ nº 01.109.684/0001-27, neste ato representado por NIVALDO 

BERGJOHANN portador do CPF nº 1026274281, CPF n.º 442.506.490-91, residente e domiciliado na 

Linha 31 de Outubro, s/nº, Colinas/RS,, simplesmente denominado de CONTRATADA, ajustam o 

presente contrato, que será executado de forma indireta, nos termos da Lei n.º 8666/93 e suas posteriores 

alterações, bem como, pelo processo administrativo nº 358/2018, Dispensa de Licitação nº 040-02/2018 e 

legislação aplicável, com a adoção das seguintes cláusulas: 

 

1.0 DO OBJETO. 

1.1 O presente objeto de Contrato tem por finalidade aquisição de gêneros alimentícios 

destinado a merenda escolar, conforme tabela abaixo: 

Qtd 

Emei 

Qtd 

Emef 
Un Produto Descrição 

Valor 

total/escola 

8 8 Un abacaxi 

Unidades de tamanho médio, frutas firmes, 

sem machucados, grau médio de 

amadurecimento, frutas limpas 

 R$         

38,32  

10 10 kg açúcar cristal 

Embalagem de 1 kg com identificação do 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima de 6 

meses a contar da data da entrega 

 R$         

24,50  

2 2 kg apresuntado 

Fatiado, produto feito a base de carne suína, 

água, proteína vegetal, sal, amido, 

condimentos, embalagem de 1 Kg, com 

identificação do produto, rótulo, data de 

fabricação, peso, fabricante e validade 

mínima de 30 dias 

 R$         

27,50  

4 4 kg arroz branco 

Arroz polido, tipo 1, embalagem de 2 kg com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e validade. 

Validade mínima de 6 meses a contar da data 

da entrega 

 R$           

9,50  

10 10 kg arroz parabolizado 

Subgrupo parabolizado, embalagem de 5 Kg 

com identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e validade. 

Validade mínima de 6 meses a contar da data 

da entrega 

 R$         

21,80  

30 30 kg banana prata 

Unidades de tamanho médio, frutas firmes, 

sem machucados, grau médio de 

amadurecimento, cor uniforme e limpas 

 R$       

103,50  

12 12 kg batata inglesa 
Unidades grandes, íntegras, frescas e limpas, 

sem rachaduras e perfurações de 1ª qualidade 

 R$         

26,40  
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8 8 kg carne de panela 

Carne bovina de 1ª, resfriada, isenta de 

cartilagens e ossos. Embalagem plástica de 

1Kg, sem acúmulo de líquidos em seu 

interior, com identificação do produto com 

aprovação do SIM. Validade mínima de 2 

meses a contar da data de entrega 

 R$       

168,00  

3 3 kg carne suína 

De 1ª, resfriada, isenta de cartilagens e ossos. 

Embalagem plástica de 1Kg, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior, com identificação 

do produto. Aprovação do SIM. Validade 

mínima de 2 meses a contar da data de 

entrega. 

 R$         

41,22  

6 6 kg cebola 
Unidades íntegras, frescas e limpas, sem 

perfurações, tamanho médio 

 R$         

26,94  

2 2 kg cenoura 
Unidades íntegras, frescas e limpas, sem 

rachaduras e perfurações 

 R$           

5,18  

800 800 g coração de galinha 

Miúdos de Frango (Coração) congelado, 

embalagem plástica transparente contendo no 

mínimo 900 g do produto, sem acúmulo de 

líquidos. Rótulo com identificação do 

produto, data do abate, peso, fabricante, 

validade e registro do produto no SIM, SIF 

ou CISPOA. Validade mínima de 2 meses a 

contar da data de entrega 

 R$       

17,39  

2 2 kg farinha de rosca 

Pct 500 g, com data de validade e rotulo com 

identificação do produto. Validade mínima 

de 6 meses a contar da data de entrega do 

produto 

 R$         

16,96  

10 10 kg 
farinha de trigo 

especial 

Enriquecida com ferro e ácido fólico, 

embalagem de 5 Kg, com identificação do 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima de 6 

meses a contar da data d entrega 

 R$         

18,00  

24 24 lt leite 

Leite integral longa vida, litro, em 

embalagem de Tetra Pak, com identificação 

do produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima de 2 

meses a contar da data de entrega 

 R$         

63,60  

8 8 kg maçã argentina 
Kg, com unidades de tamanho médio, frutas 

firmes, limpas e maduras, sem machucados 

 R$       

103,20  

24 24 kg maçã fuji 
Kg, com unidades de tamanho médio, frutas 

firmes, limpas e maduras, sem machucados 

 R$         

83,76  

24 24 kg mamão 

Kg, com unidades de tamanho médio, frutas 

firmes, sem machucados, grau médio de 

amadurecimento, frutas limpas 

 R$       

118,80  

10 10 kg manga Íntegras, frescas e limpas 
 R$         

49,00  

4 4 kg margarina 

Margarina vegetal sem sal, isenta de gordura 

trans, embalagem plástica de 0,5Kg, com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso 

 R$         

36,00  
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fabricante, data de fabricação e validade. 

Validade mínima de 6 meses a contar da data 

da entrega 

1 1 kg massa lasanha 

Pacotes, frescos com identificação do 

produto, embalagem com 500 g, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação e validade 

 R$         

10,00  

16 16 kg melão 
unidades de tamanho médio, frutas firmes, 

sem machucados, frutas limpas e maduras 

 R$         

83,20  

5 5 dúzia ovos 

Ovos de galinha, grandes, inteiros, sem 

rachaduras e limpos. Embalagem com data e 

validade 

 R$         

24,00  

60 60 un pão francês 

unidade de 50g, fresco, macio, sem presença 

de sujidades, feito no dia da entrega. Não 

deve ser embalado quente. Embalagem 

plástica atóxica, com identificação do 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação 

 R$         

22,20  

8 8 un 
pão sanduiche 

integral 

Integral. fatiado fresco, macio, sem presença 

de sujidades, feito no dia da entrega. Não 

deve ser embalado quente. Embalagem 

plástica atóxica, com identificação do 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação 

 R$         

44,00  

8 8 kg peito de frango 

kg congelado, desossado, embalagem 

plástica, sem acúmulo de líquidos em seu 

interior, com identificação do produto, 

validade. Validade mínima de 2 meses a 

contar da data de entrega 

 R$         

84,00  

10 10 kg pera manteiga Doce, 1ª qualidade, sem manchas, íntegras 
 R$         

85,00  

2 2 kg queijo mussarela 
Queijo mussarela, industrializado, fatiado 

com identificação do produto, validade 

 R$         

47,60  

600 600 g requeijão 

Embalagem de 200 gr, com identificação do 

produto, valor nutricional, peso, fabricante, 

validade. Validade mínima de 30 dias a 

contar da data de entrega 

 R$         

12,60  

8 8 kg tomate 
Grau médio de amadurecimento, unidades 

íntegras, frescas e limpas, sem perfurações 

 R$         

26,00  

    
Total 

 R$ 

1.438,17  

 

 

2.0 DO PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTES. 
2.1 O Município pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ 2.876,34 (dois mil, oitocentos e setenta e 

seis reais e trinta e quatro centavos), equivalente aos produtos alimentícios para as escolas municipais. 

2.3 O pagamento será feito em duas parcelas, sendo a primeira, correspondente a metade do pedido no 

décimo dia útil após a emissão da nota fiscal, e a segunda respectivamente no décimo dia útil a emissão 

do restante do pedido. 
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3.0 DOS PRAZOS. 

3.1 O prazo da vigência do contrato será de 30 dias.  

 

4.0 DA EXECUÇÃO, RESPONSABILIDADES E FISCALIZAÇÃO. 

4.1 Fica expresso que a fiscalização da entrega dos produtos feito pela Secretaria de Educação, 

Cultura, Turismo e Desporto, através da servidora senhora Janete Mertz Lansing. 

4.2 Os produtos deverão ser entregues até dois dias após feito o pedido. 

 

5.0 DA DOTAÇAO. 

5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes rubricas: 

05 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO 

01 –  MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - INFANTIL 

2015 – GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

3.3.3.90.30.00000000 – Material de Consumo - (588) 

 

05 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO 

01 –  CONV./AUX. E OUTROS RECURSOS 

2039 – GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR 

3.3.3.90.30.00000000 – Material de Consumo - (503) 

 

05 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO 

01 –  CONV./AUX. E OUTROS RECURSOS 

2039 – GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR 

3.3.3.90.30.00000000 – Material de Consumo - (549) 

 

05 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO 

01 –  CONV./AUX. E OUTROS RECURSOS 

2039 – GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR 

3.3.3.90.30.00000000 – Material de Consumo - (571) 

 

05 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO 

01 –  CONV./AUX. E OUTROS RECURSOS 

2039 – GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR 

3.3.3.90.30.00000000 – Material de Consumo - (573) 

6.0 DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

6.1 O presente Contrato será regido, no que for aplicável, pelos artigos 565 e 578 do Código Civil 

Brasileiro. 

 

7.0 DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 O Contrato reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstas no 

artigo 77 da lei Federal nº 8666/93. 

 

8.0 DA RECISÃO 

8.1 Este contrato poderá ser rescindido: 

a) findo o prazo de locação; 

b) por acordo das partes; 

c) nos demais casos previstos na Lei. 

 

9.0 DA EFICÁCIA 

9.1 O presente Contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula em veículo da Imprensa 

oficial do Município. 

  

10.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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10.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Estrela, RS, para dirimirem as dúvidas acaso emergentes do 

presente contrato. 

E, por estarem assim, plenamente ajustados, firmam o presente contrato em cinco vias de igual 

forma e teor, na presença de duas testemunhas instrumentais, para que produza os seus legais e jurídicos 

efeitos. 

 

Colinas, 18 de maio de 2018. 

 

  

 

 

             LOCATÁRIO                                                                   LOCADORA 

     MUNICÍPIO DE COLINAS                                      NIVALDO BERGJOHANN-ME 

SANDRO RANIERI HERRMANN                                   NIVALDO BERGJOHANN 

           Prefeito Municipal                                                            Proprietário 

 

                                                                                            

TESTEMUNHAS: 

          

1. ________________________       2. __________________________ 

CPF              CPF  


